
( ส ำเนำ ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
เร่ือง ประกวดรำคำซือ้ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตำ ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ DIC 

พร้อมชุดถ่ำยภำพและอุปกรณ์ประมวลผล จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมตดิตัง้ ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 
                 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ครุภณัฑ์กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๓ 
กระบอกตา ด้วยเทคนิคฟลอูอเรสเซนต์ DIc พร้อมชดุถ่ายภาพและอปุกรณ์ประมวลผล จ านวน ๑ ชดุ พร้อมติดตัง้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้ส าหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          

 

 
                 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สญัญาตามท่ี คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



                       ผู้ เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้

                       (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                       (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ีกิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 

                       ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑.นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                 ๑๒. นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐ ซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง
ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                 ๑๓. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน 
สามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
                ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดสอบถามมายงั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ผา่นทาง
อีเมล์ tender@cmru.ac.th ภายในวนัท่ี ........................ โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่จะชีแ้จงรายละเอียด
ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ........................  
  



  ประกาศ ณ วนัท่ี         ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ดร.ชาตรี มณีโกศล 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล) 

รองอธิการบดี ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

ประกวดรำคำซือ้ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตำ ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ DIC พร้อมชุด
ถ่ำยภำพและอุปกรณ์ประมวลผล จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมตดิตัง้ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)  
ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

ลงวันท่ี         ตุลำคม ๒๕๖๐  
 
                  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้
ครุภณัฑ์กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา ด้วยเทคนิคฟลอูอเรสเซนต์ DIc พร้อมชดุถ่ายภาพและอปุกรณ์
ประมวลผล จ านวน ๑ ชดุ พร้อมติดตัง้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ส าหรับภาควิชาชีววิทยา  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึง่พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ 
อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี  ้

 
 
  
                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๗     แบบแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยของโครงการ (บช.๑) 
                          ๑.๘     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                          ๑.๙     หนงัสือรับรองการเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามประกาศประกวดราคา       

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอรำคำ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๙    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย
เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐    ไมเ่ป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนด 

                          ๒.๑๑    ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-
Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๓    ผู้ เสนอราคาซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคารเว้นแต่
การจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                          ๒.๑๔    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสญัญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๑๕    นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                          ๒.๑๖    นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างด้วย



ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
                          ๒.๑๗    คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ 
ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้  
  
                 ๓.    หลักฐำนกำรย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                                  (๒) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนาสญัญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 
                                   (๓)  เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ 

                                        (๓.๑)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๔)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนงัสือรับรองการเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามประกาศประกวดราคา 
 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตอนของผู้ เสนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   (๑)    ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ให้ผู้ เสนอราคาน าข้อมลู PDF File ท่ีได้จดัเตรียมไว้ตาม 4.1 มาด าเนินการบนัทกึ
และสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวนั และเวลาท่ีประกาศก าหนด โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถกูต้อง ในการบนัทกึและสง่ข้อมลู (Upload) ของตนก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา 

                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคดิ
ราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซือ้ขาย  
                          ๔.๔     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ
ของ กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา ด้วยเทคนิคฟลอูอเรสเซนต์ DIC พร้อมชดุถ่ายภาพและอปุกรณ์
ประมวลผล จ านวน ๑ ชดุ พร้อมติดตัง้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนีม้หาวิทยาลยัจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด



ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง 
และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) 
หากปรากฏวา่ผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ 
จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ีมี
การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่
ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มี
การกระท าดงักลา่ว  
                          หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบวา่ผู้ เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดราย
หนึง่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตดั
สิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไมเ่รียกผู้ เสนอราคาเข้ามาท าสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาท่ี
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผู้ทิง้งานได้ 

                          ๔.๗     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม



คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

  
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในกำรพจิำรณำ 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสิน
โดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๕.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง 
หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัเท่านัน้ 

                          ๕.๓     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่อยา่งใด หรือทัง้หมดในการเสนอ
ราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  
                          ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไมมี่ความ
เหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง  
                          ๕.๕     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมด ก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการ
ตดัสินของ มหาวิทยาลยัเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลยั จะพิจารณายกเลิกการ



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมี
เหตท่ีุเช่ือได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืน
มาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหนว่ยงานของรัฐจะให้ผู้ เสนอ
ราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ หนว่ยงานของรัฐมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ ทัง้นี ้
ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐ 

                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการ
คดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลยัมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้
เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน  
                          ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 

  
                 ๖.     กำรท ำสัญญำซือ้ขำย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้ มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็น
หนงัสือ แทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้  
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลยัเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัมหาวิทยาลยั
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่าง
หนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ยให้แก่มหาวิทยาลยั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา
หรือก่อนหน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ  
                          (๓)     (๓) หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือ



บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย  
                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

  
                 ๗.    อัตรำค่ำปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ให้คดิในอตัรา
ร้อยละ ๐.๒๐ ตอ่วนั 

  
                 ๘.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาซือ้ขาย ตาม
แบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดงัเดมิภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  
                 ๙.    ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอ่ืนๆ 

                          ๙.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๙.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย
นาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย การ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี  



                          ๙.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่มหาวิทยาลยัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะ
พิจารณา ให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๙.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  
  
                          ๙.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซือ้จดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ เสนอราคา
จะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้ 

  
                                   (๑)    หนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจดัซือ้จดัจ้างหรือ
เงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้จดัจ้างนัน้ตอ่ไป  
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือท่ีได้รับการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทจุริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้จดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
                 ๑๐.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของผู้ประกอบกำร 

                             หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาท่ีได้รับ
การคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการทัง้นี ้หากผู้ เสนอราคาท่ีได้รับ
การคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 

        ตลุาคม ๒๕๖๐  
 

 

 

 



 

 


